ANUNCI

1.1 L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, cobrament i justificació de la subvenció que atorgui l’Ajuntament de Barcelona / la Gerència de
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu:
-

La realització d’obres menors incloses a l’article 3.3, 3.4 i 3.5, de l’ordenança reguladora dels
procediments d’intervenció municipal en les obres (Acord del Consell Plenari del 25 de febrer del 2011),
per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni
d’altres administracions, ubicats en el terme municipal de Barcelona, i destinats a centres de culte,
conforme a les disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, del 22
de juliol, dels centres de culte.

1.2 La finalitat d’aquesta convocatòria és cooperar en l’adequació d’aquests espais d’acord amb allò establert
a la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i el Decret 94/2010, de 20 de juliol, referent al seu
desplegament.
Segona.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar projectes
desenvolupats durant el període establert a la convocatòria, sempre que compleixin amb tota la normativa
urbanística que els sigui d’aplicació.
Tercera.- Requisits i condicions dels beneficiaris/àries
Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció:
a.

Les entitats religioses inscrites en el registre d’entitats religioses creat pel Reial Decret 142/1981, de 9
de gener, sobre l’organització i funcionament del Registre d’Entitats Religioses i, en cas que no
procedeixi aquesta inscripció, les que disposin d’autorització de l’autoritat eclesiàstica o religiosa
competent, reconeguda jurídicament.
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Primera.- Objecte i finalitats de la subvenció

Data 12-12-2017

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER L’ARRANJAMENT I
ADEQUACIÓ DE LOCALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA DESTINATS A CENTRES DE CULTE
D’ENTITATS RELIGIOSES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les Bases es poden examinar de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores per formular-hi les al·legacions que
es considerin adequades al Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència (c/Avinyó, 32 planta 1a).

B

APROVAR les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l’ arranjament i adequació de
locals destinats a centre de culte d’entitats religioses durant l’any 2017-2018, a la ciutat de Barcelona ;
SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 83 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya;
TENIR-LES per aprovades definitivament sempre que no s'hagin presentat al·legacions durant el període
d'informació pública;. PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

A

La Comissió de govern, en sessió de 30 de novembre de 2017, ha aprovat la següent resolució:

b.

Les associacions i/o entitats amb personalitat jurídica pròpia vinculades a les diferents confessions i
comunitats religioses legalment reconegudes que tinguin com objecte la realització d’actes de culte i
que així ho indiqui en els seus estatuts.

c.

Les associacions i/o entitats amb personalitat jurídica pròpia vinculades a les diferents confessions i
comunitats religioses legalment reconegudes i que aquesta activitat es demostri mitjançant la memòria
d’activitats de l’any anterior i d’una declaració responsable per part de la persona representant de
l’entitat.

a. S’utilitzin com a centres de culte de concurrència pública inclosos en l’àmbit de la Llei orgànica 7/1980, de
5 de juliol, de llibertat religiosa
b. Que s’utilitzin per a actes de culte i/o d’altres activitats vinculades a l’activitat religiosa, que porten a terme
associacions i/o entitats vinculades a les diferents confessions religioses legalment reconegudes
4.1. Supòsits exclosos:
Resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquestes subvencions:
-

Els llocs de culte ubicats en centres hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres
penitenciaris.
Els llocs de culte o locals de propietat municipal o d’altres administracions.

4.2. Per a poder optar a les subvencions els sol·licitants hauran d’acreditar
a) Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona.
b) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, dins els terminis
establerts.
c) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per
reintegrament de subvencions atorgades.
Cinquena.- Règim jurídic
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L’objecte de les presents subvencions seran les obres menors (apartats 3.3, 3.4 i 3.5 de l’ordenança
reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres), de millora de les condicions de l’interior
dels locals en els quals:

Data 12-12-2017

Quarta.- Projectes subvencionables

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

La seva propietat
Que és titular d’un contracte de lloguer respecte del qual queden més de cinc anys per al seu
finiment, comptadors des del dia que es consigni a la convocatòria i que el local no sigui de propietat
municipal ni de d’altres administracions.
Que és beneficiària d’una cessió respecte del qual queden més de cinc anys per al seu finiment,
comptadors des del dia que es consigni a la convocatòria, i que el local no sigui de propietat
municipal ni d’altres administracions.

B

-

A

En relació al què disposa la base primera, els sol·licitants hauran d’acreditar, alternativament, en relació al
local respecte del qual es pretengui realitzar les obres:

Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement
revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.
Les subvencions estan subjectes a limitació pressupostària, al compliment de la finalitat i tenen caràcter no
devolutiu.

·
·
·

Les previsions de les presents bases reguladores que incorporin o reprodueixin aspectes de la legislació
bàsica estatal o autonòmica d’aplicació, s’entendran automàticament modificades en el moment en què es
produeixi la seva revisió.
Sisena.- Consignació pressupostària
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat d’aquestes quedarà condicionada
a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de despesa de l’Ajuntament de Barcelona / la
Gerència de Drets de Ciutadania, participació i transparència.

https://bop.diba.cat

·

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
La Normativa general reguladora de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament de Barcelona, de 17 de
desembre de 2010 (BOPB, 4 de gener de 2011).
La Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i el Decret 94/2010, de 20 de juliol, referent al seu
desplegament.
El Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
L’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (Aprovada per acord del
Consell Plenari del 25 de febrer del 2011).

Pàg. 3-9

·
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En tot allò no previst en aquestes Bases s’estarà a allò disposat a:

Data 12-12-2017

Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva,
mitjançant la convocatòria de concurs públic.

A

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

Els ajuts inclosos en aquest procediment s’aplicaran a les obres incloses a l’article 3.3, 3.4 i 3.5 de l’ordenança
reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, que es destinin a les obres establertes en
el punt segon d’aquestes bases, i que:
Acompleixin amb als requeriments exigits per la normativa reguladora i, en especial a reguladora dels
procediments d’intervenció municipal en les obres, en règim d’intervenció administrativa tipus:
1. Regim de comunicació, regulat a l’article 49, aplicable a les obres menors tipus I, definides a l’article
3.3. de l’esmentada ordenança.
2. Regim de comunicació, regulat a l’article 50, aplicable a les obres menors tipus II , definides a l’article
3.4 de l’esmentada ordenança.
3. Regim d’assabentat regulat a l’article 52 aplicable a les obres menors tipus III, definides a l’article 3.5
de l’esmentada ordenança.

3

B

•

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Setena.- Condicions de la subvenció

•

Contribueixin a l’acompliment de les condicions tècniques i materials dels llocs de cultes especificades en
el títol segon del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels
centres de culte.

•

El local a arranjar estigui ubicat a la ciutat de Barcelona.

I altres que estiguin classificades com obres menors tipus I, II o III en l’article 3.3, 3.4 i 3.5 de l’ordenança de
referència.
El destí de les subvenció no podrà alterar-se i cal que serveixi per executar el projecte presentat per part de
l’entitat beneficiària.
En cas que l'import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l'import
sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l'execució del projecte, cal presentar la
reformulació del projecte d'acord amb la disminució d'aquest import. De no presentar-se aquesta reformulació,
es tindrà en compte l'import informat a la instància de sol·licitud a l'hora de valorar la justificació del projecte.
Vuitena.- Quantia de la subvenció
La convocatòria especificarà l’existència o absència d’un màxim a sol·licitar i/o subvencionar per projecte. La
quantia de la subvenció podrà arribar al 100% del cost total del projecte si està degudament justificada. No
obstant això, la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient les subvencions que
superin el 50% del pressupost de l’obra.
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ü Realització d’informes tècnics, projectes, certificacions o d’altres documents preceptius i/o necessaris per a
la realització de les obres i/o per a l’obtenció de la llicència d’obres
ü Millores en els serveis sanitaris
ü Obertura o ampliació de sortides d’evacuació i obres i instal·lacions relatives a condicions de seguretat
ü Adequació d’instal·lacions elèctriques
ü Informe de solidesa estructural
ü Mesures de seguretat contra incendis i de seguretat estructural (inclou compra i instal·lació d’extintors)
ü Condicions de protecció acústica (inclou revestiment de terra, paret i sostre)
ü Mesures d’eficiència energètica o aïllament tèrmic d’estanqueïtat i aïllament, de ventilació i condicionament
de l’aire i climatització
ü Condicionament d’accessos i vestíbuls
ü Mesures de millora de l’accessibilitat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les actuacions subvencionables són:

CVE 2017045185

Pàg. 4-9

Garantir l'ús de l'espai per al desenvolupament d'activitats educatives o de culte.
Permetre la correcta realització de les activitats.
Garantir la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries
Evitar molèsties a terceres persones
Evitar el efectes negatius (molèsties i pertorbacions) cap a l’exterior i als immobles veïns.
Evitar els impactes derivats de l’acumulació de persones en els seus accessos
Reduir l'impacte mediambiental generat per l'ús de les instal·lacions.

B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://bop.diba.cat

Aquestes subvencions a projectes d’obres menors (apartats 3.3, 3.4 i 3.5 de l’ordenança de referència) tenen
com a finalitat que els locals acompleixin amb les condicions mínimes necessàries per:

A

Les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat seran executades per instal·ladors autoritzats, és a dir, que estiguin
en possessió dels corresponents títols/carnets expedits per l’Administració competent.

Les entitats beneficiàries podran subcontractar fins el 100% de l’import del projecte subvencionat, d’acord amb
el que s’estableix a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 68 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de Subvencions.
Aquesta subcontractació haurà de fer-se amb persones o entitats les quals no estiguin incurses en cap de les
situacions que estableix l’art. 29.7 de la Llei General de Subvencions.

Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d’aquestes bases s’hauran de presentar al Registre que s’
indiqui a la convocatòria i mitjançant els formularis normalitzats que es podran obtenir a la pàgina web de
l’Ajuntament de Barcelona.
Onzena.- Convocatòria
La convocatòria de les bases per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a
centres de culte d’entitats religioses haurà de contenir:
o La dotació econòmica i la consignació pressupostària total de la convocatòria.

La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per donar compliment al tràmit
d’informació pública i a la web de l’Ajuntament de Barcelona.
Dotzena.- Criteris de valoració de les sol·licituds
Per a poder ser beneficiàries de la subvenció, les sol·licituds hauran de ser objecte d’un informe favorable de
viabilitat del projecte emès per l’Ajuntament de Barcelona / la Direcció de Serveis de Drets de ciutadania i
Diversitat.
Les sol·licituds seran valorades d’acord amb els criteris que s’estableixin a la convocatòria.
Tretzena.- Procediment de concessió i tramitació
El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Una comissió tècnica examinarà la documentació tècnica presentada sobre el projecte i comprovarà el
compliment dels requisits tècnics de participació.
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El termini de lliurament de sol·licituds i de resolució de la convocatòria.
Període d’execució dels projectes subjectes de subvenció.
Documentació que haurà d’acompanyar a la sol·licitud.
Criteris de valoració.
Forma de pagament.

B

o
o
o
o
o
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El sol·licitant haurà de lliurar els documents originals requerits a través del Registre de l’Ajuntament de
Barcelona, juntament amb la documentació que s’indiqui a la convocatòria.
Desena.- Sol·licituds

CVE 2017045185

Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens
públics o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i
recursos propis a destinar a l’activitat no podrà superar el cost total del les obres a desenvolupar.
Novena.- Documentació a aportar

A

De la mateixa manera la subcontractació haurà d’acomplir amb allò establert en els articles 29 i 31 de
l’esmentada normativa.

Aquesta comissió tècnica, després d’haver estudiat els projectes rebuts, elevarà la proposta a la Comissió de
Valoració, que determinarà el percentatge de subvenció aplicable, en el procés que duu a terme d’avaluació
dels projectes.

En el mateix termini s’obre un tràmit per presentar al·legacions. El fet que els sol·licitants interessats no
presentin al·legacions en aquest termini, suposa que hi estan conformes i la resolució provisional tindrà
caràcter de definitiva. Aquest supòsit restarà condicionat, si escau, a la presentació de la documentació
acreditativa que s’hagi indicat en la publicació de la resolució provisional.

A

La convocatòria de la subvenció establirà els membres que formaran part de la Comissió Tècnica i de la
Comissió de Valoració.

La Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència publicarà les subvencions concedides en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona, així com a d’altres
mitjans que es considerin oportuns.
Setzena.- Pagament
El termini de pagament de les subvencions serà el que estableixin les normes municipals vigents i la forma de
pagament serà mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert a tal
efecte.
Les subvencions concedides es faran efectives de la forma que estableixi la corresponent convocatòria.
Dissetena.- Obligacions del beneficiari
a) La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades per a la
seva aprovació.
b) L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les
vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
c) Dur a terme les obres que fonamenten la concessió de la subvenció, d’acord amb
la documentació presentada juntament amb la sol·licitud.

Pàg. 6-9
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Quinzena.- Notificació i publicitat

Data 12-12-2017

L’òrgan competent per a la resolució d’aquesta convocatòria, serà el 4t Tinent d’Alcalde de Drets de
Ciutadania, Participació i Transparència. La resolució no posarà fi a la via administrativa, contra la qual els
interessats podran interposar recurs d’alçada davant d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació de la mateixa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquelles subvencions que estiguin proposades per a atorgar i als sol·licitants de les quals no se’ls hagi
requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense
necessitat de notificar-la, si així ho decideix l’òrgan instructor. De la mateixa manera les subvencions que
estiguin proposades per a denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, sense que els
seus sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense
necessitat de notificar-les.

https://bop.diba.cat

Catorzena.- Resolució
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d) Acceptar i complir la Normativa General Reguladora de Subvencions, aprovada per l’Ajuntament de
Barcelona que sigui vigent en cada moment, i la restant normativa d’aplicació: Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.

e) Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la realització del projecte i el
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

j) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
k) Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Barcelona o d’altres administracions o ens públics en
el darrer any.
l) Fer constar en els materials de comunicació i difusió la frase "Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona”.
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del beneficiari.

https://bop.diba.cat

i) Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per tal
de garantir-ne les facultats d’inspecció i control.
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h) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l’Ajuntament de Barcelona.

CVE 2017045185

g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes a la normativa vigent de
Contractes del Sector Públic, per als contractes menors, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del
servei o el lliurament del bé, a excepció que per les especials característiques de les despeses
subvencionades no existeixi en el mercat prou nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o a excepció
que la despesa s'hagués fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

A

f) Presentar el projecte executiu d’obres i els corresponents pressupostos, així com comunicar a la Gerència
de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l’atorgament (reintegrant els fons rebuts, en cas de la suspensió del projecte previst) o, en el
cas que sigui necessària la corresponent renúncia.

El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres i registres
comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria descriptiva del
projecte executat. El termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides s’establirà a la
convocatòria.
La justificació es durà a terme mitjançant el lliurament, per part dels beneficiaris, de:
a) Un compte justificatiu simplificat que constarà de:
-

Una memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, així com
acreditació gràfica de l’estat del local previ i posterior a les obres proposades.

-

Una memòria econòmica que inclourà una relació d’ingressos i subvencions que hagin finançat el projecte,
una relació classificada de les factures o documents de valor probatori equivalent (amb el corresponent
comprovant de pagament), corresponents a la subvenció municipal, que hauran de complir els
requeriments establerts en l’article 6 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,
aprovat pel RD 1619/2012, de 30 de novembre.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí
de les quantitats atorgades en relació a les seves finalitats.

Data 12-12-2017

Divuitena.- Justificació i control

7

B

Aquestes factures o documents de valor probatori equivalent hauran de ser documents originals. Aquests
documents s’invalidaran fent constar "Aquest document ha servit per justificar una subvenció atorgada per

Dinovena.- Anul·lació i reintegrament
Serà motiu de reintegrament l’incompliment dels requisits exigits legalment per a poder dur a terme l’activitat.
Sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament de Barcelona procedirà a
l’anul·lació total o parcial de la subvenció proposada o concedida en els casos d’incompliment següents:
-

Quan els serveis tècnics municipals emetin una notificació indicant que les obres no s’adeqüen a la
normativa, en el cas de obres menors tipus I, o si la documentació presentada no es considera correcta en
el moment de la seva revisió en el registre municipal, en el cas de obres menors tipus II, i per aquests
motius, no es poden realitzar les obres previstes a les quals anava destinada la subvenció municipal.
- de l’obligació de la justificació.
- de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
- de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
- de les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.
- de l’incompliment de la normativa reguladora.

Però també constituirà motiu d’anul·lació:
- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l’òrgan
municipal tutor de la subvenció
El beneficiari podrà renunciar voluntàriament a la subvenció, reintegrant el seu import si ja l’hagués percebut,
en les condicions que s’estableixen a la Normativa General Reguladora de Subvencions. Aquesta renúncia, ha
de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o el seu cobrament, altrament el beneficiari ha de procedir al
reintegrament de les quantitats percebudes de conformitat amb l’article 12.3 de la NGRSM.
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Pàg. 8-9

La manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació
total o parcial de l’aportació i el reintegrament de la mateixa, d’acord amb l’article 14 i 30 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, i els articles arts. 9, 10, i 13 de la Normativa General reguladora de
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre del
2010.

CVE 2017045185

e) Una carta de reintegrament per al supòsit de romanents no aplicats.

Data 12-12-2017

d) Còpia de la documentació requerida per a la tramitació de la corresponent obra segons el que es
determina a la normativa reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) Control inicial d’activitat superat, en cas que procedeixi, un cop finalitzades les obres, quan la subvenció es
destini a la realització d’obres.

B

b) En el cas de les subvencions superiors a 60.000 EUR, una relació de totes les factures pagades, així com
una acreditació del cost total de l’activitat subvencionada mitjançant compte justificatiu amb informe d’auditor,
d’acord amb l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova les normes d’actuació dels auditors de
comptes en la revisió de comptes justificatives de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal. L’informe
d’auditor es durà a terme per part d’auditors inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes. En cas que
els comptes anuals del beneficiari estiguin auditats, l’auditor ha de ser el mateix que auditi aquests comptes.
Cal que mitjançant l’auditoria també s’acrediti el pagament de les despeses, així com els imports i la
procedència dels ingressos de l’activitat subvencionada.

A

l’Ajuntament de Barcelona", si l’entitat sol·licita la devolució d’aquests documents originals invalidats se
substituiran per fotocòpies compulsades.

Per fer efectiu l’import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s’afegiran els interessos de demora
corresponents, podrà procedir-se per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera
voluntària.
Vintena.- Règim de responsabilitats i sancionador

Vint-i-unena.- Vigència
Les presents bases entraran en vigor a partir del dia següent al de la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la província i continuaran vigents fins que es modifiquin o deroguin expressament.

Pàg. 9-9

Barcelona, 1 de desembre de 2017

https://bop.diba.cat

L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena
derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions
atorgades.

A

Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre
sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei general
pressupostària, així com l’específica d’obres menors.
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M. Isabel Fernández Galera
Secretària delegada

